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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o orçamento comunitário tem vindo a diminuir, ao passo que o número 
de tarefas do desenvolvimento regional é cada vez maior e que, por conseguinte, se
tornará cada vez mais importante recorrer a meios privados,

B. Considerando que é possível aumentar o financiamento destinado a objectivos de 
desenvolvimento regional mediante a celebração de parcerias entre os sectores público e 
privado (PPP), com base na experiência positiva de alguns Estados-Membros,

C. Considerando que as PPP permitem que as administrações públicas beneficiem do 
conhecimento especializado das empresas privadas e do recurso a mecanismos de partilha 
de risco entre os sectores público e privado, que é susceptível de proporcionar o aumento 
da qualidade e o reforço da continuidade do serviço público, bem como uma redução de 
custos na execução de determinadas tarefas e a realização de poupanças ao nível dos 
limitados recursos disponíveis para tais actividades,

D. Considerando que o modelo das PPP não se encontra ainda amplamente divulgado e que, 
para dissipar as dúvidas existentes, são necessárias normas de conduta inequívocas e 
transparentes, bem como conhecimentos especializados neste domínio, em particular, no 
que diz respeito às actividades das entidades públicas e das empresas,

1. Reconhece que, no actual estádio da sua evolução, as PPP necessitam de um 
enquadramento mais preciso e, para efeitos da segurança jurídica, carecem de um regime 
de atribuição de concessões regulamentado com base numa destrinça clara entre 
concessões e contratos públicos, sem que isso, contudo, acabe por tornar as disposições 
jurídicas das PPP ainda mais complexas;

2. Felicita a Comissão pela consulta pública levada a cabo através deste Livro Verde, 
considerando fundamental a auscultação dos vários parceiros envolvidos, incluindo a nível 
regional e local;

3. Considera que as normas que regem a criação e o funcionamento das PPP 
institucionalizadas, os meios de lhes atribuir missões e o novo procedimento do diálogo 
no domínio da concorrência no que se refere às formas de protecção da propriedade 
intelectual devem ser esclarecidas no quadro de uma comunicação da Comissão, no 
respeito pelo princípio da subsidiariedade, que inclua igualmente explicações relativas à 
utilização de subvenções públicas no contexto das PPP, a fim de salvaguardar a lealdade 
da concorrência;

4. Solicita a rápida eliminação da insegurança jurídica no que diz respeito às definições 
internas estabelecidas na sequência de acórdãos do Tribunal de Justiça1, em complemento 

  
1 “Stadt Halle” (C-26/03), Acórdão do Tribunal de Justiça, de 11 de Janeiro de 2005, Stadt Halle (Cidade de 
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do disposto na Directiva 2004/18/CE1, relativa à adjudicação de contratos, actualmente em 
vigor; solicita que todas as medidas legais visem facilitar a criação de PPP 
institucionalizadas;

5. Exorta a Comissão a criar, com carácter de urgência e em colaboração com o Banco 
Europeu de Investimento, um Centro Europeu de Especialização em PPP, com base, 
sempre que possível, em estruturas já existentes, a fim de proceder à avaliação regular dos 
progressos e dos resultados das PPP e à troca de pontos de vista sobre as experiências 
relativas a práticas de excelência na organização de PPP nos múltiplos sectores de 
actividade, a qual deverá ser submetida à apreciação das instituições comunitárias em 
todas as línguas oficiais da UE, de molde a que os Estados-Membros, bem como as 
autoridades regionais e locais, dela possam tirar o melhor benefício;

6. Considera ser necessário, no quadro do Centro Europeu de Especialização em PPP, ora 
proposto, idealizar projectos-piloto relativos a situações que ocorrem com frequência e em 
que as PPP produzem os melhores resultados; considera que estes projectos-piloto, a par 
de um repertório de práticas de excelência nos Estados-Membros, constituiriam uma ajuda 
preciosa, designadamente, para os Estados-Membros onde ainda subsistem dúvidas acerca 
da utilização das PPP;

7. Solicita à Comissão que, ao preparar o quadro regulamentar para a futura criação de PPP, 
tal como na actual avaliação das incidências da legislação em matéria de concessões, 
tenha na devida conta os interesses das autonomias regionais e implique os representantes 
dos interesses regionais e locais na elaboração das normas futuras;

8. Considera essencial, no quadro das PPP, a inclusão de capitais privados como parte das 
contribuições de todos os Estados-Membros para os Fundos Estruturais e a junção das 
PPP à lista dos beneficiários desses Fundos, o que acabará por reverter em favor de um 
maior desenvolvimento das regiões;

9. Considera que o rápido lançamento do programa JASPERS e a integração do modelo das 
PPP na política de coesão tornará viável o financiamento de complexos projectos de PPP e 
contribuirá para a elaboração de planos bem estruturados no âmbito das PPP.

    
Halle) inter alia v. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, 
2005, p. I-0001.
“Parking Brixton” (C-458/03) Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13 de Outubro de 2005, Rechtssache Parking 
Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG, 2005, p. 00000.
“Coname v. Comune di Cingiea de' Botti case” (C-231/03), Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Julho de 
2005, Rechtssache Consorzio Aziende Metano (Coname) v. Comune di Cingia de' Botti, 2005, p. 00000.
1 Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004,
relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos 
contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços (JO L 134, de 30.4.2004, p. 114).
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